
Risto Leppänen
SAVONLINNA

KYRÖNIEMEN rannassa Hannu
Luukkosen hanui-i soi heleästi,
kun 21. Norppasoutu otti tors
taina startin Pihlajaveden saa
ristoon. Kolme kirkkoveneeffistä
iloisia soutajia ldskoi torstaina 40
kilometrin matkan ensimmäiseen
etappiinsa Punkahaijulle.

Muutamat norppasoutajat
kertoivat ennen starttia kuun
nelleensa torstaina aamuyöllä
pikkuisen huolissaan anka
ran sadekuuron äani . Savon
linnan läpimäräksi kastellut,
öinen sadekuuro, oli kuitenkin
aamulla muilla mailla, ja sou
tajat pääsivät laineille heleässä
saassa.

Lähtöpaikafia Aino Mlikld ja
Ulla WIlska kertoivat, että Norp
pasoutuun valmistaudutaan pää
asiassa soutamafia. Kirkkovenettä
on käyty ldskomassa Saimaan aal
loifia kahtena päivänä viikossa
kaksi tuntia kerrallaan.

Henldstä valmentautuniista
ei tarvita, koska kalldila soutuun
osallistujalla on omasta takaa
ottaa retkelle mukaan iloinen
mieli. Aino Miikki tarttui Norp
pasoudun airoihin nyt 11. kerran.
Hauskan yhdessäolon lisäksi on
Norppasoudulla Miikffle toisen
laistakin annettavaa.

-Tämä retld on erinomaista
treeniäensiviikollapidettäviinSui
kavan Suursoutuihin, kommentoi
hän Norppasoudun antia.

Tämä retki on
erinomalsta
treeniä ensi viikolla
pidettäviin Sulkuvan
Suu,’soutulhin

WilskanjaMiikinmukaanNorp
pasoutu vetää vuosittain puo
leensa monista muistaldn syistä,
eikä vähiten merkitystä ole sou
tuporukan ja koko retken tunnel
mafia.

—Meifiä on veneessä mukava
porukka ja loistava yhteishenld.
flmnelmalliset nuotioillat ja muu
iltaohjehna on oma lukunsa näillä
retkifiä, naiset kertovat.

NORPPASOUTAJILLA on souta
misen lisäksi muutakin järjestet
tyä ohjelmaa. Lauluvihkot yhteis
laulua varten jaettiin ennen läh
töä. Lisäksi reissufia pidetään
luontoaiheisia tietokilpailuja.
joiden kysymykset liittyvät sii
hen seutuun, jossa kirkkoveneet
kulloinldn lipuvat.

Yhteislauluja säestävä ja sopi-
vaan tilanteeseen tunnelinal
lista hanurimusiikkianäppäfievä
Hannu Luukkonen kertoo, ettei
sopivaa musiikkia Norppasou
tuun ole vaikea löytää.

—Sopivia hanurikappaleita ja
lauluja on itse asiassa aika paljon
tarjolla. Ja ainakin fita Saimaafia

on kappale, joka aivan varmasti
soi tämän soudun aikana, Luuk
konen sanoo.

SOUTAJAT ovat reissun päällä
yöpymisineen kolme päivää ja
palaavat takaisin lauantaina. Sou
dun järjestää Nojanmaan Nopsa
ja soudun johtajana toimii Tuula
Mähönen.

Soudun edetessä porukka kirk
koveneissävaihtuu, kun uusia kas
voja nousee airoihin soutureitin
varrelta. Soutuun osallistuu yli
sata soutajaa.

Norppasoudun turvallisuus
päaflikk Tapani Lipsanen ker
too, että ihan ensimmäiseksi on
tarkastettu kaikkien veneiden
kunto ja käyty läpi turvavälineet.
Soutajia saattelee koko matkan
ajan huolto- ja turvavene.
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-Perämiehille on annettu esi
merkiksi ohjeeksi, että ukkosen
yllättäessä kirkkoveneet soude
taan rantaan. Ei vain siksi, että

Hannu Luukkonen on norppa
soutajien pelimanni ja yhteislau
lujen säestäjä.

. . . 1-5 ~Rento ja iloinen tunnelma on
Norppasoudun tavaramerk

YRJÖ RUOTSALAINEN
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Aino Miikki ja Ulla Wilska laittoivat tanssiksi Kyrönniemen rannassa ennen Norppasoutua.
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Aino Miikki
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Kaikkiaan 45 soutajaa ja perämiestä lähti Norppasoudulle torstai
aamuna. Porukkaa vaihtuu matkan varrella, ja sen johdosta Norppa
soutuun ottaa osaa tänä vuonna yli sata soutajaa. /:~

ukkosilmasta voi koitua vaaraa.
Joitakin ihmisiä ukonilma saattaa
pelottaaldn, Lipsanen i erustelee
ohjeistustaan.


